
לתהלוכות מתכוננים
ההכנות נשלמות חב"ד במוקדי
בעומר, ל"ג תהלוכות אירועי לקראת
ישראל, ילדי מאותאלפי במסגרתםיצעדו
שליט"א הרבי כהוראת כולו, בעולם
יחד בסיסמת בתהלוכות המשיח. מלך
משיח פני לקבלת - ישראל ילדי כל
היהדות את הצעירים יפגינו צדקנו,
כשבכינוסים הערים, ברחובות והמצוות
יחולקו התהלוכות, לצד המתקיימים
אטרקציות לצד מיוחדים, קודש ספרוני
חב"ד. במוקדי נוספים פרטים והגרלות.

קאסט משיח
רדיו, תוכניות מעין - פודקאסט
להאזין וניתן באינטרנט, המופצות
בחודשים מקום. ובכל זמן בכל להם
בציבור לפופולרי הפך הרעיון האחרונים
פעילים, מספר ביוזמת וכעת הרחב,
תוכנית - קאסט" "משיח הופקה
בלימוד עוסקים במסגרתה שבועית,
ה'דבר שיחות של מעמיק וניתוח
המשיח. מלך שליט"א הרבי של מלכות'
ניסן, כ"ח שיחת על הראשונה התוכנית
גם להאזין ניתן חמות. לתגובות זכתה

הגאולה. אתר באמצעות

עולמות מרעישים
נקראים ישראל בני אחינו קהל
שמים שערי ולקרוע עולמות להרעיש
שליח של המיידית לרפואתו בתפילה,
הרה"ח המשיח, מלך שליט"א הרבי
שיחי' פייגה ציפורה בן זליג זמרוני הרב
תיכף ונזכה שמים. לרחמי שזקוק ציק,

והשלימה. האמיתית לגאולה

טובות חדשות

ענק לעצרת היכונו

בכיכר! משיח

את מסמל השבוע, נכנסנו אליו אייר, חודש
גלויים בניסים המאופיין ניסן מחודש המעבר
ממצרים, מהיציאה החל מהטבע, שלמעלה
הבורא כוחות בהתגברות לראות ניתן בו לחודש
ההולך האויר במזג ביטוי לידי הבאה בעולמו,

כולה. הבריאה על ומשפיע ומתחמם

חיינו. על רחבה השפעה זה, ומעבר לשינוי
וניסי ניסים מבטא שמו שעצם ניסן מחודש

ללא המתקיים ניסים,
עבודת מצד מיוחד צורך
לסוג עברנו אנו היהודי,
שלב עבודה. של חדש
אישית עבודה של חדש

מתפשרת. בלתי

ביותר הבולט המאפיין
לידי בא זה, חודש ימי של
ספירת במצוות ביטוי
בכל הנאמרת העומר,
בברכה, זה, בחודש לילה
את מזכירים שאנו תוך
אותו המיוחד היום

פרטי. באופן מציינים

יום כל מצוה
חודשי שאר גם וכמותו ניסן, חודש בעוד
עצם מתוקף המיוחד עניינם את מקבלים השנה,
המיוחדת מעלתו אייר, שחודש הרי מציאותם.
של המיוחדת המצווה בקיום ביטוי לידי באה
זה. בחודש לילה בכל יהודי כל ע"י יום אותו

השנה. חודשי בשאר קיים שאינו דבר

בחג מצה אכילת מצוות קיום לדוגמא, כך
תאריך, באותו שנה בכל מתקיימת הפסח,
לידי באה העומר, ספירת מצוות מעלת אך
מותנה המצווה, קיום שעצם בכך מיוחד, ביטוי
אנו בו היום את המציינת היומית בספירה

נמצאים.

של זה, רצף דווקא
כל כאשר עבודה,
חוליה משלים יום
יום וכל בשרשרת,

את מדגיש שלפניו ביום המצווה בקיום תלוי
לשרשרת המצטרפות המצוות כלל חשיבות
עם את המכינות רצופות, פעולות של ארוכה

הנכספת. המטרה לקראת ישראל,

הרוחניים חייו את ומאפיינת המקיפה זו, אחדות
הפעולות של הבולט המאפיין הינה יהודי, כל של
והשלימה. האמיתית הגאולה לזירוז הנעשות

המאפיין כי, מציין המשיח מלך שליט"א הרבי
גאולה של הבולט
- בשמה טמונה זו,

ושלימה! אמיתית

מגאולות בשונה
לידי הבאות פרטיות
חלק של בגאולה ביטוי
אפילו או מהפרטים
שכעת, הרי רובם,
גאולה על מדובר
כל את שתקיף שכזו,
הרוחניים, הפרטים
אומות ואף הגשמיים
יטלו עצמם העולם
זה במהפך חלק
אהפוך אז "כי כנאמר:
ברורה שפה עמים אל

אחד". שכם ולעבדו ה' בשם כולם לקרוא

בבריאות מוסיפים
בא אייר, חודש של הבולטים ממאפייניו אחד
אני - זה חודש של התיבות בראשי ביטוי לידי
בהשלמת מלמעלה וסיוע כח נתינת רופאך, יי'
החלטות בקבלת להוסיף הזמן זה המשימה.
כלל של בבריאותם מוסיפות שבוודאי טובות,
לקיום ההכנות עם יחד ישראל, בני אחינו
אהבת מתוך שאת, ביתר בעומר, ל"ג תהלוכות
בר שמעון רבי האלוקי התנא לכבוד ישראל,
להמשיך הזמן זה אלו, בימים דווקא יוחאי.
האמיתית הגאולה לזירוז הפעולות את ולהגביר
חלילה, לרגע לא אפילו להרפות, לא והשלימה.
של השלימה, להתגלותו והזעקה מהתביעה
ממש. ומיד ותיכף המשיח, מלך שליט"א הרבי

עד מפסיקים לא
המלאה להתגלות

החלטות בקבלת להוסיף הזמן זה רופאך. יי׳ אני - אייר חודש של הבולטים ממאפייניו אחד
והשלימה האמיתית לגאולה עד ישראל, בני אחינו כלל של בבריאותם מוסיפות שבוודאי טובות,

משיח לבית מדימונה

יורק שבניו ב770 בביקור דימונה, העיר ראש ומ״מ מועצה חברי
המשיח. מלך שליט״א הרבי עם מנחה תפילת לאחר

770 Eastern Parkway, Brooklyn 11213, NY, USAהגליון קדושת על לשמור נא
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רואים מתמיד, יותר היום

גלויים! ניסים
המשיח מלך שליט"א לרבי בפניה

והדרכה עצה ברכה, בבקשת

הקודש אגרות באמצעות

1900-508-770 הברכות: למוקד חייגו
www.igrot.com האינטרנט: באתר או

p

קארין ומרת זלמן שניאור ר' למשפחת
יצחקוב

שתחי' אסנת לאה דבורה ה' בצבאות החיילת הבת להולדת
הרחבה מתוך ולמע"ט לחופה לתורה לגדלה ויזכו
רוח נחת ומתוך והשלימה האמיתית הגאולה זמן של

המשיח מלך שליט"א לרבי

p

מירב ומרת יצחק אסף ר' למשפחת
סודית

שתחי' שרה שטערנא ה' בצבאות החיילת הבת להולדת
הרחבה מתוך ולמע"ט לחופה לתורה לגדלה ויזכו
רוח נחת ומתוך והשלימה האמיתית הגאולה זמן של

המשיח מלך שליט"א לרבי

טוב טובמזל מזל

  
    
   
   
     
    
     
    
    
   
    
   

. . הקודש אל עת בכל יבוא ואל
ב) טז, (ויקרא ימות ולא

הציווי נאמר שבה - אחרי פרשת
בלי "רצוא" יהיה שלא והאזהרה
אהרון בני ד"שני הנפש (כלות "שוב"
רצוא אלא וימותו"), ה' לפני בקרבתם
הם עצמם (שמצד נשמות דוקא, ושוב
עצמם (שמצד בגופים הרצוא) בתנועת
לחיים [ועד דוקא השוב) בתנועת הם
זה לדורנו (ובנוגע לבוא דלעתיד נצחיים
דוקא, הגוף חיי בנתיים), הפסק ללא -
שזהו הגוף], מן ניזונית שהנשמה ובאופן
שהאורות ושוב, הרצוא דחיבור ענין

בכלים; ומתגלים נמשכים העליונים

נעלית דרגא מצד נעשה זה וענין
קדושים, פרשת - משניהם שלמעלה
"קדושים כח) (ונתינת הציווי נאמר שבה
ישראל בני שבהיות אני", קדוש כי תהיו

הציווי שייך (שאז הגשמי הזה בעולם
הרי פרושים"), הוו תהיו", ד"קדושים
("קדושים קדושה של ומצב במעמד הם
(496 ח״ב, תנש״א השיחות (ספר תהיו").

הקודש אל אהרון יבוא בזאת
ג) טז, (ויקרא

עבודת אודות מדובר אחרי פ' בהתחלת
"בזאת – הקדשים בקדש גדול כהן אהרן

גו'". הקודש אל אהרן יבוא

הכהן – הוא הגאולה למצב ודוגמא מעין
הקדשים קדש הקדשים: בקדש גדול
בעולם. ביותר הקדוש המקום הוא
(ללא בגלוי האירה אלקות שבו מקום
זה הי' בזמן בו והסתרים). העלמות
גדול והכהן הזה, בעולם גשמי מקום
שהי' כפי [לא בגוף. כנשמה לשם נכנס
שוב]. בלי רצוא ואביהוא, נדב אצל
תנש״א) קדשים אחרי ש״פ (משיחת

שבת מוצאי הדלק"נ קיץ שעון לפי

19:50 18:36 ירושלים

19:53 18:51 תל-אביב

19:53 18:43 חיפה

19:52 18:53 באר-שבע

20:43 19:38 ניו-יורק

טו) - ז ט' (עמוס וגו'. כשיים כבני הלא 

בחיים ולהשאר נפש מסירות

מלך דבר

אחרי-קדושים פרשת
תזריע-מצורע) (בחו"ל:
ב פרק אחרי-קדושיםפרקי-אבות

למען האגודה ע"י: יו"ל
והשלימה האמיתית הגאולה

ציק זמרוני הרב עורך:
רחימי יצחק אדמיניסטרטיבי: מנהל

רווה מנחם משלוחים:
3084 ת.ד. הגאולה, עיר בת-ים ,67 עצמאות
03-657-3816 פקס: 03-658-4633 טל'

רומני ש. צילום בחזית: המשיח מלך שליט"א הרבי תמונת

shageulacom@gmail.com אימייל:
www.hageula.com אינטרנט:

www.moshiach.net

השבת לוח

אלפים: שהצילה המשיח מלך הוראת
צדקה וקופת החת"ת ספר החזקת

- והתפילין המזוזות בדיקת
האחרונים החודשים בי"ב נבדקו לא אם

תניא תהלים חומש

בפסוק נפתחת מות" "אחרי פרשת פרשתנו,
בקרבתם אהרן בני שני מות "...אחרי נאמר: בו
מיתת ענין את להבין עלינו וימותו". ה' לפני

אהרן. בני

מובן בפשטות, הכתובים את למדים אנו כאשר
היא אהרן בני מיתת כי ראשונית, בהשקפה
נדב והלא ביאור: דורש זה דבר חטא. על עונש
ביותר, גבוהה בדרגא היו אהרן, בני ואביהוא,
לאהרן: אמר בעצמו רבינו שמשה בזה כמודגש
פני ועל אקדש בקרובי לאמר ה' דבר אשר "הוא
"עכשיו מפרש: שרש"י וכפי אכבד", העם כל
כן אם - וממך" ממני גדולים שהם אני רואה
- ובפרט חטאו, הם כי אומרים שאנו יתכן כיצד
- גדולתם את שגילתה הקרבתם, ע"י שבא חטא
וממך"?! ממני גדולים "שהם אקדש", "בקרובי

מעצורים בלי מסירות
באה אהרן בני שמיתת מבאר האור-החיים
"שנתקרבו - בהקב"ה הגדולה דביקותם בגלל
והוא מתו, ובזה הקודש בחיבת העליון אור לפני
שהיו הגם כו', הצדיקים מתו שבה הנשיקה סוד
לדביקות מקרוב נמנעו לא במיתתם מרגישים
מתיקות נשיקות חביבות ידידות עריבות נעימות

מהם". נפשם כלות עד

אהרן") בני שני מות "אחרי (לאחרי כתוב ולכן
בני שני "מות שכן, וימותו", ה' לפני "בקרבתם
ה', לפני התקרבותם גודל בגלל אירע אהרן"
שהתקרבותם לרמז - "וימותו" הפסוק ומוסיף
מרגישים שהיו "שהגם כך, כדי עד היתה וחיבתם
(מלשון החטא כו"'; מקרוב נמנעו לא במיתתם
אלא), ה', לפני הקירוב בעצם (לא היה בזה חסרון)
ש"וימותו" לכך הביא ה'" לפני שה"בקרבתם
להקב"ה שדביקותם לכך ביודעין שגרמו בפועל,

בפועל. הנפש כלות לידי תביא

מאי כתוצאה באה שפטירתם אומרת, זאת
שהביאה פוסקת בלתי דביקות הדביקות, עצירת
והסתלקות הנפש' ל'כלות דבר, של בסופו

הגוף. מן הנשמה

ולשוב ללכת
בתשוקה להתמיד צריך שיהודי זה עם ביחד שכן
ממנו נדרש להקב"ה, יותר להתקרב וצמאון
(תנועת "רצוא" של ומצב במעמד הוא שכאשר
(ירידה "שוב" עצמו על יפעל מעלה), כלפי עליה
העבודה את לעשות חזרה לשוב למטה), בחזרה
שאומרים וכפי הזה, ובעולם בגוף, נשמה בתור

ולהשלים חי", אתה כרחך "על ז"ל רבותינו
יתברך לו דירה עשיית של העליונה הכוונה

בתחתונים.

"שהם אהרן, בני שני של גדלותם מובנת זה לפי
נעשה על-ידם דוקא אשר - וממך" ממני גדולים
ה' לפני שלהם ההקרבה ע"י אקדש": "בקרובי
ממש נפש מסירת - ממש הנפש כלות כדי עד
בכבודי, "ואקדש ("אקדש", שמים שם קידשו -

לה'. קרבן בדוגמת במכובדי"),

ישראל בני לכל כח

בני שני ע"י ה' לפני דקירוב שהעבודה לומר, ויש
תורה, מתן (לאחר הראשונה פעם שזו - אהרן
(בפירוש) מוזכר בה המשכן) הקמת לאחר ותיכף
("בקרובי ה' קידוש על נפש מסירת אודות בתורה
לא לכן שקודם חדשה עבודה היתה – אקדש")
אש ה' לפני "ויקריבו הכתוב פירוש וזהו היתה,
למעליותא: זרה" "אש - אותם" צוה לא אשר זרה
עבודת - חדשה (זרה) אש הקריבו אהרן בני
עד שנהגה להעבודה זרה שהיא נפש, המסירות
"אשר (עבודה) האש ואילו והדרגה, סדר של אז,
על-ידי התחדש (למעליותא), אותם" צוה לא
(מסירות שזה ועד אהרן), (בני המטה עבודת

מציווי. יותר נעלה הנפש)

אקדש") ("בקרובי אהרן בני שהקרבת לומר ויש
סוף עד זה, שלאחרי ישראל בני לכל כח נתן גם
דוקא אבל השם, דקידוש להעבודה הדורות, כל
בני אצל שהיה כפי (ולא בגופים נשמות בתור

והשלימה. האמיתית הגאולה עדי אהרן)

ה׳תש״נ) קדושים אחרי ש״פ שיחת פי (על



תשרי", חודש פעילות סיום "עם
שמש, רועי הרב השליח מספר
בשכונת הגאולה' 'מרכז מנהל
כי "גילינו יורק, שבניו פלאטבוש

לעבוד. הפסיק הכביסה מייבש

אותנו, שירת בהם שנה 12 אחרי
פסק יקר, זמן חוסך שהוא תוך
אותנו מותיר שהוא תוך לעבוד,
האויר מזג במצבי אונים. חסרי
מוצר זה הרי ההפכפך, יורק הניו

בלעדיו. להסתדר שקשה

הרהרתי מלמעלה", מכוון "הכל
בהררי מביט שאני תוך לעצמי,
ל"אחרי שנידחו התיקונים
הזמן זה כעת כי ומבין החגים",

מותנים, לשנס
בספרי וכמובא
לצאת החסידות,
הרוחני מהעולם
חודש של
לפעול החגים,
חלקי את ולתקן

הזה. בעולם

בירור לאחר
הוזמן קצר,

חדש, כביסה מייבש
צלצלו שני, יום של ובבוקרו
עם פועלים זוג הכניסה, בפעמון

בידיהם. החדש המכשיר

את להכניס מתחילים שהם תוך
כי מגלים הם החדש, המכשיר
הכניסה. בדלת עובר לא הוא
שיכנוע, לעבודת נדרשתי כאן
המשקוף את לפרק שסירבו לאחר
להם מסביר שאני תוך ולהרכיבו,
הכביסה. במייבש החיוניות את

המכשיר את מוציאים בעודם
האבק את לנקות פניתי הישן,
שיכנס לפני רגע תחתיו, שהצטבר

החדש. המכשיר

האבק כל בתוך בצבצו, עיני למול
משיח', 'כרטיסי זוג המצטבר,
לראשי: נזרקה מייד כשמחשבה

למבצעים"! הזמן "זה

ומשהו בידי, בכרטיסים הבטתי
מיועד אחד, כרטיס לי. הסתדר לא
העולם אומות בקרב לחלוקה
והכרטיס נח, בני מצוות שבע -
אותו הדרך, תפילת מכיל השני,
ליהודים. כלל בדרך מעניקים אנו

לא הפועלים, בשני קל מבט

כגויים נראו שניהם ספק, הותיר
דבר. לכל

ביד מסייע שאני כדי תוך
שעמדה לבתי פניתי הפועלים,
לחפש ממנה וביקשתי בסמוך
בני מצוות שבע כרטיסי בבית
היא דקות מספר לאחר נח.
אותו בודד כרטיס כשבידה שבה,

לאתר. הצליחה

כרטיסים שני בידי, החזקתי כעת
נח. בני מצוות 7 את המכילים
היה נראה אחד שכרטיס אלא
השני הכרטיס ואילו סביר, במצב
מתאים שלא ומוזנח, בלוי היה

למוסרו.

מוזר רעיון
להתגלגל התחיל
"הכל במוחי,
פרטית, בהשגחה
בידי יש ואם
ליהודי כרטיס
לגוי כרטיס ועוד
הרי להבדיל,
כאן לי שמחכה

משימה..."

ואף בשניהם הבטתי ששוב אלא
כיהודי. כלל נראה לא מהם אחד

מהפועלים אחד מצביע רגע, באותו
לי: ואומר הדלת משקוף לעבר
לא יפה?" "מה יפה". זה , "יפה
להצביע ממשיך והוא הבנתי,

יפה". "זה המזוזה: לכוון

בתמיהה, שאלתי יהודי?" "אתה
המשיך ושוב חייך הוא לא!" ״לא
יפה, "זה מושלמת: לא באנגלית

זה". את אוהב אני

לשאול המשכתי אתה?" "מאיפה
הכרטיס את מחזיק שאני תוך
ענה הוא ״מפרו״ בידי, משיח
מגרמניה הגיעה סבתי "אבל
משפחתנו ומאז המלחמה, בשנות
התחילה התמונה כאן שם". חיה
העלה קצר בירור להתבהר.
"דע אימו. גם וכך יהודיה, שסבתו
לו. הסברתי יהודי!" אתה שגם לך

תפילין הניח הוא כך, אחר דקות
נשמה עוד בחייו, לראשונה
וכפי ישראל. לעם שמתחברת
תלוקטו "ואתם בגאולה שיתקיים

אחד". לאחד

המשיח מלך שליט"א הרבי קודש משיחות

אייר חודש עבודת מעלת
בגשמיות, הגאולה" "חודש הוא ניסן שחודש כשם
וכידוע ברוחניות. ישראל של גאולתם זמן הוא כן
— גשמית גאולה היותה מלבד מצרים, שגאולת
היתה בגשמיות, מצרים מארץ נגאלו ישראל שבני
עבדי בהיותם ישראל שבני רוחנית, גאולה גם
שערי למ"ט עד מצרים, בטומאת נשקעו פרעה
"נגלה ובעצמו בכבודו שהקב"ה ידי ועל טומאה,

מצרים. מטומאת נגאלו וגאלם", . עליהם.

הטבע, מן למעלה נסים", "נסי של באופן היתה זו רוחנית וגאולה
למעלה ישראל את הגביה שהקב"ה — כלל והדרגה בסדר ושלא

לגמרי. מצרים מטומאת

את לראות אדם שחייב — ניסן חודש בבוא ושנה שנה בכל הוא וכן
ואחד אחד לכל הכח ניתן זה שבחודש ממצרים, יצא הוא כאילו עצמו

רצויים. בלתי ענינים מכל עצמו את לגאול מישראל

שהוא בכך, ביטוי לידי באה ניסן חודש של זו רוחנית וגאולה . .
ימי כל תחנון בו אומרים שאין השנה חדשי כל של היחידי החודש
שאין שבימים לומר אפשר שאי פעמים, כמה שנתבאר וכמו החודש.
מהנפעל נגרע חטאיו) על מחילה מבקש האדם (ואין תחנון אומרים
דוקא כן: דאם — עונות) וסליחת מחילת (דהיינו תחנון אמירת ידי על
עם האדם נשאר תחנון, בו אומרים שאין סגולה ביום שנמצאים משום
תחנון, אומרים שאין שבימים ודאי, אלא וסליחה! מחילה ללא חטאיו
האדם שיצטרך (מבלי עצמו היום סגולת מצד העונות סליחת נפעלת
כיון כי ניסן, חודש כל במשך תחנון אומרים שאין וזהו זה). על לבקש
מישראל ואחד אחד כל את גואל הקב"ה שבו הגאולה", "חודש שהוא
"בן של במצב שהוא עד רצויים בלתי ענינים מכל למעלה ומגביהו

תחנון. באמירת צורך אין — חורין"

הנפש), חולי (רפואת ה"רפואה" לענין זקוקים אין ניסן שבחודש נמצא,
החולי. ענין גדר מכל ולמעלה חורין" "בן של במצב נמצאים שהרי

אלוקית רפואה של חודש
שאז בגשמיות, הן — השני בקצה הוא אייר חודש של ענינו אמנם
"נסי של זמן שאינו רק לא היינו הטבע, התגברות של זמן מתחיל
במוחש שרואים כמו הטבע, התגברות של זמן — אדרבה אלא נסים",
בתקפם הטבע כחות כל לעין ונראה וכו', אילנות צמיחת זמן הוא שאז
כח וצריכים היצר התגברות זמן הוא שאז (כנ"ל), ברוחניות והן וכו';
(ומובן, כו' היצר על להתגבר כדי אבות) פרקי מלימוד (החל מיוחד
בעולם, הטבע כח התגברות זמן הוא שאז דלהיות תליא, בהא שהא

כו'). התאוות והתעוררות וחמימות היצר להתגברות מביא זה הרי

שברכה — שלפניו ניסן מחודש אייר חודש שמתברך ה"ברכה" וזוהי
של לכחו בהתאם הוא הברכה תוכן (א) הענינים: שני בה יש כדבעי
לא (דאם הברכה מקבל צרכי לפי מדודה היא הרי ולאידך, (ב) המברך,
שברכת בעניננו, וכן לקבל). יכולין שאין טוב השפעת להיות יכולה כן
מחד הקצוות: שני ישנם שבזה רופאך", ה' "אני שיהיה היא ניסן חודש
במצב שנמצאים מדגיש גופא שזה רפואה, של בענין ברכה זו הרי גיסא
של לענינו בהתאם הוא הרפואה אופן לאידך, אבל לרפואה; שזקוקים
רפואה — העולם מטבע למעלה נסי, באופן "גאולה" — ניסן חודש
מעולם היתה לא כאילו וכל, מכל החולי את העוקרת הקב"ה של

מלכתחילה.

להגביה האדם יוכל אייר בחודש שגם כח, נתינת שזוהי — ובפשטות
של במצב שיהיה עד כו', המבלבלים עניניו מכל למעלה עצמו את

רוחנית. חירות
(75-76 לב לקו"ש תשמ"ז, שמיני, ש"פ (משיחת

עכשיו נפלאות מלכות יין

ליום פרק אייר - היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'

ד פרק וחנוכה מגילה הלכות

א פרק אישות הלכות

ב פרק

ג פרק

ד פרק

ה פרק

ו פרק

יא-יג פרקים אדומה. פרה הלכות
.

א פרק צרעת טומאת הלכות יד-טו. פרקים

ב-ד פרקים

ה-ז פרקים

ח-י פרקים

יא-יג פרקים

יד-טז פרקים

ה

ו

ז

ח

ט

י

יא

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

המייבש מאחורי גילוי

בתורה הוראה ישנה הארץ לשלימות בנוגע גם
הוא זה שענין כהאומרים לא להתנהג. כיצד

חיינו", "היא והתורה היות - לתורה נוגע ואינו פוליטיקה
רב צריך . . במילא מוחלפת", תהא לא הזאת ו"התורה

תשל"ד) תורה שמחת (יום לפסוק!

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

קובעת התורה רק

וכו' חסידות הלכה, בגמרא, יום מידי שיעורים
שליט"א יצחקוב שניאור הרב ע"י (*
14:00 עד 11:00 משעה יום כל

חסידות שיעור :8:30 בשעה בוקר כל שליט"א ציק זמרוני הרב ע"י
מלכות דבר - בערב: 8:30 בשעה חמישי ביום

התמימים הדר כולל
בת-ים חב"ד כנסת בית שע"י

67 העצמאות שד'

תפילין ליהודי מניח שמש, רועי הרב



בגליון הפרסומים תוכן על אחראית המערכת בגליוןאין הפרסומים תוכן על אחראית המערכת אין

ל

ושלמה אמיתית לגאולה התעוררות

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

מלך שליט"א הרבי של הנוקבת שיחתו
בתאריך שנה, 27 לפני שנאמרה המשיח,
להתעוררות שנה, מידי גורמת בניסן, כ"ח
הגאולה לזירוז פוסקת הבלתי בעשיה נוספת

והשלימה. האמיתית

משיח את להביא . . ביכולתכם אשר כל "עשו
מנוח, נותן שלא ומהדהד, נוקב מסר צדקנו",
ממשיות, בפעולות להוסיף העת כל ומדרבן

הקודש. בשיחות לנו שניתנו כפי

חב"ד, בכפר נערך האחרון רביעי ביום ואכן,
רבנים בהשתתפות כנס משיח, מטה ארגון ע"י

השעה. בעניני דברים לשאת ומשפיעים

המשיח ממלך ברכות
מצב בדבר בבוקר, למחרת שהגיעו הבשורות
המשיח מלך שליט"א הרבי שליח של בריאותו
יו"ר ציק, זמרוני הרב הגאולה, עיר ים, לבת -
והשלימה, האמיתית הגאולה למען האגודה
לחיזוק הכל לעשות שביקשו רבים, הדאיגו
בריאותו. מצב להטבת פעולות ועשיית רוחני

המשיח מלך שליט"א הרבי דברי על אמונים
רבות תשובות ולאור אלו, מעין במצבים
באותו שכבר רבות, עשרות אצל שנתקבלו
וקיבלו קודש' ה'אגרות באמצעות כתבו בוקר,
דיווחים, של לשטף הביאו לבריאותו, ברכה
ומעשים פעולות בדבר העולם, רחבי מכל
כל "עשו - זה יום בזעקת שהשתלבו

שביכולתכם"!

כולו, כל שמסור במי מדובר כי העובדה
פוסקת בלתי לעשיה ארוכות שנים במשך
שליט"א הרבי של התגלותו לזירוז בפעולות
להתחזקות ברור, סימן היוותה המשיח- מלך

אלו. בפעולות

על רבים, שלוחים דיווחו חמישי, ביום כבר
והנחות הפעילות דוכני של מתוגברת הפעלה
להערך מלתחילה שתוכננה פעילות התפילין.
כעת קיבלה התאריך, לאור נמרצת בצורה

באור. להוספה מוחשית וזעקה דירבון

טובות החלטות
התוועדויות, עשרות התגבשו ערב, באותו
טובות. החלטות המשתתפים קיבלו בהם

מלכתחילה שאורגן המיוחד, הנשים בכנס
לאור בת"א, התרבות בהיכל זה, לערב
משתתפות עצמן על קיבלו הידועה, השיחה
במבצע להוסיף טובות, החלטות רבות
שאת ביתר לפרסם וכן קודש", שבת "נרות

עירן. תושבות אצל הגאולה בשורת את

בשעות בספונטניות, התכנסו ים, בת בעיר
להתוועדות ושלוחים פעילים עשרות הלילה,
כל כשכמעט הקודש, שיחת לאור חיזוק,
טובות קבלות על הכריז מהמשתתפים אחד
ים. בבת הקהילה ומשפיע השליח לרפואת

הנחת בעניין הרבה מסירותו את ציינו רבים
חיזוק עצמם על וקיבלו תפילין, זוגות ארבע

זה. בענין

חב"ד בבתי נערכו נוספות, התוועדויות
נותרים לא בהם כשגם והעולם, הארץ ברחבי
ומתחזקים למצב, אדישים המשתתפים

מקום. בכל משיח בפרסום

לימודיהן את שהתחילו רבות, בישיבות
עצמם על הת' קיבלו השבוע, בתחילת
ומשיח גאולה בשיעורי לימוד תוספת

לזכותו.

הפעילות את מעצימים
של דין בית התכנסו אלו, פעולות לצד
זליג זמרוני שהרב ופסקו צפת, בעיר רבנים
האיתנה לבריאותו יחזור פייגא, ציפורה בן

אמן. ומיד. תיכף

את ולהעצים להמשיך הוחלט במקביל,
האמיתית הגאולה למען האגודה פעילות
הקמתה, מאז עומד הוא בראשה והשלימה,
אותה ים, בת חב"ד בית פעילות את ולהגביר

שנה. מארבעים למעלה לפני הקים

גליון הוצאת לצד
הגאולה, שיחת
הפעולות כל ימשכו
שאת. וביתר קדימה
טובות החלטות
מזרזות ספק, שללא

מלך שליט"א הרבי של המלאה התגלותו את
ממש. בפועל המשיח

נא בפעילות. לסייע נקרא הרחב הציבור
בטלפון: שמעון, בן אבי הרב עם קשר ליצור

.054-4951770

הספר לבית חוץ פעילות
בתוככי היהדות בהחזקת פעולותיהן אודות כותבות
להתקשר בתכניתן זה עם וביחד הספר, בית תלמידות

וכו'. אחרים ממקומות וכתות קבוצות עם

קבוצות עוד עם להתקשר כוונתי אלו, כגון וכענינים
בנוגע מקודם וחקירה זהירות שדרושה מובן וכתות,
אופן וכן להפגש רוצות עמהן וכתות להקבוצות

וכו'. הגישה

שלהן כתתן הספר, בית בתוך להפעולות בנוגע ולכן
פעולתן, וגם כוונתן וטובה הדבר, נכון הכתות, ושאר
הענינים יפרטו התכנית, של השני לחלק בנוגע אבל
הן ההנהלה כהוראת ותעשינה רבקה, בית הנהלת לפני
ח׳רכא) (מאגרת לפרטים. בנוגע והן הענין בכללות

רוחנית צדקה
שמחתנו זמן הסוכות חג מערב מכתבן לקבל לי נעם
ועניני' היהדות הפצת בקדש מפעולותיהן טוב מבשר
הטובות החלטות דבר ועל ישראל, ובנות נשי בין

לעתיד. בהנוגע

לצדקה בנוגע אדמו"ר מו"ח כ"ק דברי וידועים
אשר רוחנית, לצדקה בנוגע כן גם מובן ומזה גשמיות,
אף בהרחבה, לרעהו ולעזור צדקה לתת כשמחליטים
הנה במזומן, שישנם האמצעים לפי אינו שלכאורה
חדשים וצנור מקור מלמעלה מייצרים שעה באותה
החלטה למלאות הדרושים הענינים כל להמציא

הטובה.

ח׳רכב) (מאגרת
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ים בבת הספונטנית בהתוועדות

לאנ״ש וילונות

מפתיעים* *במחירים

בת״א התרבות בהיכל


